




  مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا

را ایرانیچهپیامدهایی چرابهنظریهوعملتئاترنیازداریم؟جدایینظریهوعملدرتئاتر
بههمراهداشتهاست؟بعدازچندیندههازسپریشدنعمرتئاترایرانی،نیازبهترجمۀآثار

کالسیکنظریهپردازانوپیشروانتئاتربیشازپیشدرتئاترماحسمیشود.
مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا،باایننیتطراحیشدهاستتابهمعرفیجریانهایمهمتئاتری
کهلزومخوانشمجددشانازهرجهتحسمیشود. دنیا،دردورۀمابپردازد.سنتهایی
کیدنهادنبر برایناساسمعرفیجریانهایعمدۀتئاترواجرایمعاصر،بازخوانیآنها،تأ

رابطۀمیانعملونظریۀتئاترازاهدافاصلیاینمجموعهاست.
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قدرتی زندۀعروسکیچه نمایشهای ازچهچیزیخوششانمیآید؟ بیشتر مردم
آیاامکان کنند؟ یاباآنرقابت ازآنتقلیدو کهتصاویرضبطشدهنمیتوانند دارند
کهتلویزیون،فیلم،ویدئو کهُپرمایهترازآنچهباشند کرد دارداجراهایزندهایتولید
کهدرواقعتولیدچنیناجراهایی، گفت واینترنتبهخورِدمامیدهند؟آیامیتوان

بهویژهاجرایعروسکی،بسیارآساناست؟

کار با فرم های از مد افتاده

دانشگاه عروسکی کارگاه در دانشجویانم از یکی مادر ،]۲000[ گذشته سال ژوئن در
کردنباچنینفرمازمدافتادهایچهدلیلیدارد؟«خیلی نیویورکازمنپرسید:»کار
گهانیحضور خالصهسعیمیکنمتجدیدحیاتفعلیعروسکوهمینطوررشدنا
آوانگارد، تئاتر سینما، تلویزیون، مثاًل مختلف، حوزههای در را عروسکی فرمهای
جشنوارۀبینالمللیتئاترعروسکیِهنسون،تظاهراتسیاسیوتبلیغاتتجاریبرایاو
توضیحدهم.امابعداحساسمیکنمکهاینحرفهابهنوعیخارجازمحدودۀگیرندۀ
کهبرداشتشازفرمهایعروسکیمحدود کسی فرهنگیاوستوشایددرکشانبرای
بهعروسکهایخیمهشببازی]ماریونت۱[وعروسکهایدستکشیاست،قدری

مشکلباشد.
1. Marionette
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کـهمیخواهـدتئاتـر کالسمیگویـد یکـیازدانشـجوهایسیاهپوسـِتبازیگـریدر
کـهاحتمال کنیم،تنهـانقشهایی کهفکـر کندچـوندربـرادِوی»منطقـی کار عروسـکی

داردبـهمـنبدهنـددرنمایـششیرشـاه۱ اسـت.«
نیویورک دانشگاه در لیسانس دانشجوهای تئاتر کارگاه گروِه ماهپیش،مدیر چند
پیشنهادارائۀتئاترعروسکیبهعنوانیکیازواحدهایاصلیبرنامۀدرسیراردکردوگفت:
»مننمیفهممچهدلیلیدارددانشجوهایمابهچنینچیزیعالقهنشانبدهند.«

عروسک ها  و برگزاری نمایشگاه جهانی2

گروهتئاترنانوعروسک۳در مدتیبعددرتابستانهمانسال،پنجهفتهرابههمکاریبا
کسپو۲000 ۴میگذرانمکهیکنمایشگاهجهانِیپنجماههدرهانوفِرآلماناست. نمایشگاهِا
اماایناشیابیشتر براشیاهستند، تقریبًاتمامنمایشهایمجموعه،اجراهایمبتنی
گروهیهستیم کامپیوتروسیستمهایصوتیهستند.انگارماتنها صفحۀنمایِشویدئو،
افرادی تنها بهوضوح، و کردهایم حفظ یکسره عروسکی قدیمی هنر با را پیوندمان که

کارمانبهنقدجهانیسازیوسرمایهدارِیقرنبیستویکممیپردازیم. کهدر هستیم
صدسالپیش،نمایشگاِهجهانی،اجرایعروسکهاواشیایغیرمکانیکیرابه
تریو۵ 

ُ
نمایشمیگذاشت،یادرواقعبرایناساسبرگزارمیشد.درسال۱8۹۳،میِگلا

کافۀُلوَشتنوآردرپاریسنمیگذشت، کهزمانزیادیازتجربیاتشدرتئاترسایهدر
گروهِلزومبرهپاریسِین6نمایشهایعروسکی گوبههمراه درنمایشگاِهجهانِیشیکا
جهانی نمایشگاه در آمریکایی، مسحورکنندۀ رقصندۀ فولر۷، لویی کرد. اجرا سایه

کهنخستینباردرسال۱۹۹۷اجرا The Lion King .۱: نمایشیموزیکالبراساسنسخۀانیمیشِنوالتدیزنی
شدوهمچناندرنقاطمختلفجهاناجرامی شود.درسرتاسراینمجموعه،بارهاازآنصحبتشده

کردهاست.)م( گفت وگوباشکنربهتفصیلدربارۀآنصحبت یُمورنیزدر استوجولیتݪݪِ
کشورهایجهانبرگزار کههرچندسالیکباردریکیاز World’s Fair .۲:مجموعۀبسیاربزرگیازنمایشگاه ها
کسپو«شناختهمی شود.نخستیندورۀآندرسال۱8۵۱درلندنبرگزارشد.)م( بهناِم»ا می شودومعمواًل
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ماسک،عروسکواشیاینمایشیدرپایانقرِنبیستمچهوضعیتیدارند؟عروسک
وماسکدربرخیازقدیمیترینَاشکالاجرانقشیمحوریدارندو»شیءنمایشی۱«
انسانها، از مادی »انگارههای به ارجاع برای پروشان فرانک که است اصطالحی
کهدرروایتیااجرایدراماتیکساخته،نمایشویابازیداده جانداران،یااشباحی
میشوند«بهکاربردهاست۲)۴:۱۹8۳(. درُسنتآمریکاییـــاروپایی،عروسک،ماسک
واشیاینمایشیهموارهپیوندیتنگاتنگباتئاترفولک۳،تئاترعامه۴ودینداشتهاند،
فضای منظم و مداوم توجه مورد بهندرت بیستم قرن در نتیجه( در شاید یا )و اما
کتابهایدراماریویو۵بررسیاشیای کادمیکبودهاند.هدِفاینمجلدازمجموعه آ

نمایشی« به»شیء کتاب درسراسر را عبارت این گرچه اجرایی. یا نمایشی ابژۀ یا :Performing object  .۱
و »ابژه« واژۀ گاه لزوم، برحسب دیگر، ترکیب های در یا منفرد بهشکل object برای اما کرده ایم ترجمه
درهمین مقالۀخود، در کاپلین استیون را نمایشی« معنایی»شیء دامنۀ برده ایم. بهکار را گاه»شیء«

کردهاست. مجموعه،تشریح
کتابآمدهاست. کتاب نامۀمربوطبهاینمقالهدرانتهای .۲

کتاب،اولیراهمان»فولک« Folk theater .۳:برایایجادتمایزمیانفرهنگوهنِرfolkوpopular،درسراسر
ودومیرادربیشترقسمتها»عامه«ویکیدوبارهم»مردمی«نوشتهایم.)م(

4. Popular theater
به ریویو دراما نشریۀ ویژه نامه های از یکی بهعنوان ابتدا رو پیِش کتاب :The Drama Review (TDR(  .۵

سردبیریریچاردشکنرمنتشرشدهاست:
Drama review, v. 43, no. 3 (Fall 1999(
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کاوشدراینحوزۀغنی کهالهامبخشافرادبیشتریبرای نمایشیاستبهاینامید
گستردهباشد. و

کهدربارۀعروسک،ماسکواشیاینمایشیموجوداست،مشخصًا بیشترمتونی
نظیر حوزههایی مختلف متون البهالی در اغلب بلکه نشدهاند، نوشته باره این در
مطالعاتفولکلور،انسانشناسی،نشانهشناسی،تاریخهنر،تاریختئاتر،ادبیاِتنمایشی
کلودِلوی ومطالعاتاجراازآنهاسخنبهمیانآمدهاست.برایمثال،درسال۱۹۷۵،
ِاستروسچیزهاییدرموردماسکهایسرخپوستاِنساحلشمالغربیآمریکانوشت،
کارینکرد،(بلکه اماچنداندرپِیتشریحنقشآنهادرحوزۀاجرانبود)اواصاًلچنین
کاپلیندرمقالۀخوداز مقصودشتوضیحالگوهایخویشاوندِیقبیلههابود.استیون
کهآنها کاتِلرِشرُشو)۱۹۹۵(وهارولدبیسیِگل)۱۹۹۵(اینگونهانتقادمیکند اسکات
از کیدبرعروسکبهعنوان»آرایۀادبی« یاتأ بهسببتمرکزبرتعاریففرهنگعامهو
نکتۀدرستی به انتقادها این کردهاند. بهخوِدعروسکهاخودداری توجهمستقیم
کهنوشتههایمربوطبهاشیاینمایشی،باهرروششناسییادیدگاه اشارهمیکنند
کندگِی کهداشتهباشندبهآننیازمندند،یعنیتوجهبهخوِداشیادراجرا.پرا انتقادی
کهاین متونمربوطبهاشیاینمایشیدرالبهالیسایررشتههابهاینمعنیاست
کهناشیازعدمتوجهیکپارچهو حوزهبسیارناشناختهماندهاست.اینناشناختگی
کردهباشد،اماهمچنین کمک دقیقاست،ممکناستازجهاتیبهحفظاینحوزه
دربسیاریمواردماراازدرکمناسباتعمیقوآموزندهمیاناشیاینمایشِیمختلفکه
کنوناوضاعدر گونرخدادهاند،بازداشتهاست.ا گونا درشرایطوموقعیتهایبسیار
حالتغییراست.میتوانمطالعاتمربوطبهاشیاینمایشیراهمچونتعاملمداوم
گرفت،یعنیتئاترهای گوندرنظر گونا گوندرفرهنگهای گونا وپیوستۀتکنیکهای
سنتِیماسکوعروسک،اجراهایماشینی،تصاویرپروژکتوری)تئاترسایه،فیلم،ویدئو
ویاتصاویرکامپیوتری(وآیینها.اینکتابقصدداردسهمیدرچنینمطالعاتیداشته

کلیآنرادراینجابهاختصارترسیممیکنم. کهطرح باشد
کهتئاترماسکوعروسکموضوعیشایستۀمالحظاتدقیق دراروپااینتصور
نظریاست،دردورۀرمانتیسمآلمانپدیدارشدوبهطورمشخص،درمقالۀنامتعارف
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.)۱۹۱8( است مشهود ۱8۱0 سال در ماریونت« تئاتِر »دربارۀ کالیست غیرمستقیم و
نمادگرای و آثارداللتگر در نوزدهم،دیدگاههایجدیدی قرن پایان در آن، از پس
ئی.تی.ِای.هافمن)۱۹۴6(،اسکاروایلد)۱۹0۹(،آلفردژاری)۱۹6۵(،ویلیامباتلرییتس
کِرگ)۱۹08،۱۹۱۱،۱۹08-۱۹۱8،۱۹۲۹(پدیدار گورُدن )۱۹۲۱(ومهمترازهمه،ادوارد
گسترۀوسیعیرا شد.معنیابژهدرنظریههایفلسفی،اجتماعیوروانشناختینیز
کاالبهمثابۀابژۀفتیشیسخنمیگوید کهدرمورد پوششمیدهد،ازسرمایۀمارکس
)۱۹۷۲(،تامالحظاتمرلوپونتیدربارۀروابطسوژهوابژه)۱۹۹۴(،مفهوم»شیءوارگی۱«
نزدهایدگر)۱۹۷۱(و»ابژۀانتقالی«نزدوینیکات)۱۹۷۱(.تفکرآنهاراههاییراپیِشرو
کاماًل( کاماًل)یاشایدهمنه کهدرآننظریههایمربوطبهابژهمیتوانندمارا میگذارد

ازمعضلنسبیعروسکوماسکعبوردهند.
















